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§ 220 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen har preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Följande extra ärende tas upp:
 Plan för avveckling av stafettläkare inom primärvården (LS/1314/2013)
2. Preliminär föredragningslista fastställs med denna ändring som slutlig föredragningslista.

§ 221 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/4/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Delårsbokslut per augusti presenteras av Karin Jonsson, ekonomichef. En genomgång görs av resultat av måluppfyllelse med speciellt fokus på de områden där målet inte
nåtts, t.ex. medicinska resultat, tillgänglighet och ekonomi.
Föredragning tillhör ärende Delårsbokslut, se § 247.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ledamöterna ställer fördjupade frågor kring det ekonomiska resultatet och prognosen
för 2013.
Bengt Bergqvist (S) fråga noteras särskilt till protokollet:
”På vilket sätt har den ekonomiska uppföljningen utvecklats för att säkerställa att delårsbokslutet ger en tydligare och mer korrekt bild av landstingets ekonomiska situation
än vad som uppenbarligen var fallet under fjolåret.”
Likviditetsrapport presenteras av Annika Jonsson.
Föredragningen tillhör ärende Likviditetsrapport, se § 227.
Landstingsdirektörens verksamhetsplan för 2014 presenteras av Karin Jonsson.
Föredragningen tillhör ärende Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014, se § 226
Patientsäkerhet, resultat, avvikelser, åtgärder (IKP) presenteras av Maria Omberg
och Mattias Schindele. Med anledning av att Patientsäkerhetsenheten snart har funnits i
1 år görs en beskrivning av enhetens arbete. Ansvar för utbildning och information
kring avvikelsesystemet samt att vara kravställare på systemet är en viktig uppgift. Nya
rutiner för externa avvikelser håller på att tas fram. Läkemedel, nationella patientJusterandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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säkerhetsöverenskommelsen och patientsäkerhetsveckan är andra uppgifter som är
aktuella för enheten.
Jämställdhet och mångfald presenteras av mångfaldsstrateg Anna Ebenmark. Anna
redovisar uppdrag från styrelsen från maj 2013 att inhämta kunskap från Örebro läns
landsting om genderbudgeting (jämställdhetsintegrerad budgetprocess). Erfarenheter
från Örebro läns landsting, Botkyrka kommun och Göteborgs stad visar att implementering av modellen kräver god kompetens och vilja från politiker och verksamhet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tackar för informationen. Genderbudgeting är intressant för
landstinget men resurser att arbeta med frågan saknas just nu. Det är viktigt att införliva frågan i policys mm.
FoU presenteras av Göran Larsson.
Enhetens nuvarande namn är KFC-Z Kliniskt forskningscentrum Östersund. Förslag
finns att byta namn till FoUUI och omorganisera verksamheten i två spår, Forskning
och Utbildning. Göran visar hur KFC-Z halkat efter de andra norrlandstingen och uppger lokalfrågan som det största hindret för utveckling av lab- och mottagningsverksamheten. Inga inprioriteringar för detta är gjorda pga. bristen på lokaler. Aktuellt för
enheten just nu är den nyligen framtagna Forsknings och utvecklingspolicyn och arbetet
med den Mittnordiska forskarskolan i omvårdnadsvetenskap och omsorg som drivs i
MIUNs regi. Totalt har 82 ansökningar om FoU-medel kommit in.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tackar för informationen. Det är viktigt att FoU-enhetens lokalbehov får en lösning.
Uppföljning landstingsövergripande projekt – ortopedprojektet. Ulla Schill och
Ulrica Jönsson presenterar ortopedavdelningens förändringsarbete vilket påbörjades
genom en förstudie 2012 och ska genomföras med start våren 2013 till juni 2014. En
ortopedisk vårdavdelning med fyra team ska bildas. Ortopedprojektet genomförs för att
effektivisera patientflödet, sänka medelvårdtiderna, öka tillgängligheten samt öka
kvalitén och patientsäkerheten. Patientens bästa är i fokus men även medarbetarnas
arbetsmiljö.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tackar för informationer och ser mycket positivt på arbetet.
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§ 222 Styrelsens information om frågor som kan inverka
på landstingets utveckling och ekonomiska ställning
(LS/5/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Planeringsförutsättningar 2015 -2017 presenteras av Karin Jonsson.
Tidsplan för arbetet med Landstingsplan 2015-2017:
 Revidering av nuvarande planeringsförutsättningar - 28 februari 2014
 Lång plan för god ekonomisk hushållning - april 2014
 Politisk beredning av mål och framgångsfaktorer - mars-april
 Färdig Landstingsplan 2015-2017 - styrelsen maj, landstingsfullmäktige juni.
När det gäller Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning kommer landstingsdirektören att presentera en plan för arbetet på styrelsen i november och den färdiga
planen presenteras för styrelsen i april 2014 som en del av landstingsplaneprocessen
2015-2017.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tackar för informationen.

§ 223 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/6/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Marianne Ottersgård presenterar verksamhet och ekonomiskt utfall för Regionförbundet Jämtlands län och Landstingsbostäder i Jämtlands län AB.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tackar för informationen.

§ 224 Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/7/2013)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist rapporterar från utskottets möte 26 september där följande punkter
togs upp: nytt lokalt samverkansavtal, chefsavtal, revisionens granskning Chefsrollen,
pilotförsök införande av heltidstjänster, uppföljning sommaren, lägesrapport Arbetsmiljöverkets inspektion och löneöversyn. Näste möte blir 24 oktober.
Justerandes sign
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Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson (S) rapporterar från utskottets sammanträde 6 september. Bland
annat togs följande punkter upp: prioriteringsarbete läkemedel, utformning av
Föreningspunktens utrymme i entrén till sjukhuset, patientnämndens bokslut, Rödakorsvärdar i entrén till Östersunds sjukhus.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) rapporterar att inbjudan har gått ut till ekonomiutskottets
budgetdialog 10 oktober.
FoU-rådet
Thomas Andersson (C) rapporterar om utskottets arbete.

§ 225 Landstingsdirektörens rapport (LS/8/2013)
Landstingsdirektör Björn Eriksson rapporterar om följande punkter:
-

Information om upphandling av luftburen ambulans (SNAM) (Ingela Jönsson)

-

Presentation av arbetsmodell för tillgänglighet, LEAN, produktions- och
kapacitetsplanering samt produktionsplanering (Nina Fållbäck-Svensson)

-

Bakgrund och uppföljning av stafettläkarstoppet (Nina Fållbäck-Svensson)

-

Nuläge stafettläkarstoppet (Olle Christmansson)

-

Redovisning av enkätsvar och fördjupad analys av sommaren (Nina FållbäckSvensson)

-

LÖF – kompletterande statistik (Nina Fållbäck-Svensson)

-

Redovisning av KPP – kostnad per patient (Karin Jonsson)

-

Information om hur politiska beslut följs upp (Mikael Ferm)

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen tackar för rapporteringen och bra presentationer.
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§ 226 Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014
(LS/947/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingets övergripande mål och framgångsfaktorer är politiskt fastställda i
Landstingsplan 2014-2016. Landstingets reviderade styrmodell innebär att mål och
mätetal ska konkretiseras i Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014. I verksamhetsplanen ingår också de landstingsövergripande handlingsplaner som ska följas upp av
styrelsen och landstingsdirektörens ledningsgrupp.
I samband med att landstingsfullmäktige den 19 juni 2013 antog landstingsplanen 20142016 beslutades att landstingsstyrelsen ska fastställa landstingsdirektörens verksamhetsplan senast i oktober 2013.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014 fastställs.

Yrkande
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) yrkar på följande ändring i
landstingsdirektörens verksamhetsplan:
”Centerpartiet lade fram en egen landstingsplan på landstingsfullmäktige i juni 2013.
Om denna hade vunnit fullmäktiges omröstning hade centerpartiets mål format
landstingsdirektörens verksamhetsplan. Nu är inte läget så och vi som ledamöter får
acceptera de demokratiska spelregler som landstinget har. Vi vill dock yrka på en
förändring i förslaget:
Att mäta och följa upp hur många Facebook-användare som gillar landstingets
facebooksida är för smalt. Vi vill hellre se att vi mäter hur många patienter och verksamheter som använder digitala kallelser och sms påminnelser i vården.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Under punkt 3.3.1 ersätts mätetalet Facebook-användare med följande mätetal:
Antalet patienter och verksamheter som använder digitala kallelser och smspåminnelser i vården.
2. Landstingsdirektörens verksamhetsplan 2014 fastställs med ovan antagen
ändring.

Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen

§ 227 Likviditetsrapport/likviditetsplan 2013
(LS/303/2013)
Ärendebeskrivning
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under perioden 201301-01—2013-08-31 för landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt
pensionsåtagande och pensionsportfölj.

Beslutsunderlag
Likviditetsrapport 2013-08-31 (LS/303/2013)

Landstingsdirektörens förslag
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Likviditetsrapporten läggs till handlingarna.

§ 228 Svar på remiss – Nytt regionalt miljömålsprogram
för Jämtlands län 2013-2016 (LS/950/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har ombetts att lämna synpunkter på Nytt regionalt miljömålsprogram för Jämtlands län 2013-2016 till Länsstyrelsen Jämtlands län. Regionalt miljömålsprogram har tagits fram inom Länsstyrelsen baserat på det reviderade nationella
miljömålssystem som beslutades av regeringen april 2012 samt en bedömning av miljötillståndet i länet. Programmet ska ligga till grund för framtagande av regionala åtgärdsprogram i bred samverkan med länets aktörer.
Remissvaret ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 4 oktober.

Beslutsunderlag
Svar på remiss Nytt regionalt miljömålsprogram 2013–2016
Remiss – Nytt regionalt miljömålsprogram 2013-2016 (remissupplaga + missiv)
Bilaga: Åtgärdsprogram för Levande skogar

Landstingsdirektörens förslag
1. Svar på remiss av Nytt regionalt miljömålsprogram 2013–2016 lämnas till
Länsstyrelsen Jämtlands län enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign
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Yrkande
Thomas Andersson, Berit Johansson (båda C) och Elin Hoffner (V) yrkar på följande
tillägg i remissvaret:
”Jämtlands läns landsting vill att frågan om att ingen uranbrytning ska förekomma i
Jämtlands län ska läggas till i programmet och prioriteras till nivå A.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson m.fl. yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Följande tillägg införs i remissvaret: ”Jämtlands läns landsting vill att frågan om
att ingen uranbrytning ska förekomma i Jämtlands län ska läggas till i
programmet och prioriteras till nivå A.”
2. Svar på remiss av Nytt regionalt miljömålsprogram 2013–2016 lämnas till
Länsstyrelsen Jämtlands län enligt upprättat förslag inklusive tillägg.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot tilläggsyrkandet med hänvisning till att
kommunerna har vetorätt vad gäller uranbrytning samt att även andra brytningar efter
metall och annat brytvärt material är lika eller mer riskfyllt än brytning efter uran.
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) reserverar sig mot Centerpartiets
och Vänsterpartiets förslag till tilläggsyrkande och hänvisar till kommunernas vetorätt
angående gruvbrytning.

§ 229 Svar på remiss: Betänkandet Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) (LS/1018/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att yttra sig över delbetänkandet Privata utförare –
kontroll och insyn, SOU 2013:53. Betänkandet berör regler för den kommunala verksamheten som överlämnats till privata utförare. Betänkandet innehåller förslag till
tydliggörande av det kommunala huvudmannaskapet, tydligare ansvar för uppföljning
och kontroll av verksamheten, krav på landsting och kommuner att sätta mål för verksamheten, bättre information till brukarna och stärkande av allmänhetens insyn i verkJusterandes sign
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samheten. Betänkandet tar också upp gränsdragningen mellan statlig tillsyn och
kommunalt ansvar och den fria kommunala nämndorganisationen. På dessa områden
lämnar utredningen inga förslag nu.
Landstinget instämmer i en hel del av utredningens resonemang och förslag. Dock kan
det ifrågasättas om förtydligande av ansvaret för uppföljning och kontroll av verksamheten och att sätta mål för den uppnår sitt syfte. Förslaget till bättre information till
brukarna och stärkande av allmänhetens insyn bör avstyrkas eftersom det finns alternativa lösningar som bättre svarar mot vad som ska uppnås med en rimligare insats. Ett
förslag till svar på remissen har upprättats inom samordningskansliet med stöd av
planerings- och beställarstaben och hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag
Förslag till svar på remiss Privata utförare - kontroll och tillsyn SOU 2013:53
Sammanfattning av delbetänkandet Privata utförare – kontroll och insyn, SOU 2013:53

Landstingsdirektörens förslag
Svar lämnas till Finansdepartementet på delbetänkandet Privata utförare – kontroll och
insyn i enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till Finansdepartementet på delbetänkandet Privata utförare – kontroll och
insyn i enligt upprättat förslag.

§ 230 Avsiktsförklaring Klimatfokus Jämtlands län
(LS/1234/2013)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna det regionala klimatarbetet i
bred samverkan med aktörer i länet; dels genom uppdraget att utarbeta regionala
klimatmål och dels genom uppdragen att samordna energiomställning respektive samhällsanpassningen till ett förändrat klimat.
Länsstyrelsen kommer att verkställa delar av sina samordningsuppdrag inom den
arbetsmodell för klimatsamordning som började utvecklas under Fossilbränslefritt 2030dialogerna åren 2011-2012. Arbetsmodellen har fått namnet Klimatfokus Jämtlands län.
Jämtlands läns landsting har fått en inbjudan från Länsstyrelsen Jämtlands län att avge
en avsiktsförklaring om att delta i länets gemensamma klimatarbete – Klimatfokus
Jämtlands län.
Avsiktsförklaringen innebär att:
 delta med kompetens och erfarenhet i de breda aktörsdialoger som ligger till
grund för den regionala samordningen av klimatmål, energiomställning och
Justerandes sign
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klimatanpassning,
göra ett för organisationen relevant urval av regionala klimatmål och klimatåtgärder, samt integrera dessa i redan befintligt klimatarbete, beslutsprocesser
och dagligt arbete,
kommunicera organisationens klimataktiviteter och resultat till Klimatfokus
Jämtlands län.

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring 2013-2015 Klimatfokus Jämtlands län
Inbjudan Klimatfokus Jämtlands län - ett länsgemensamt arbete
Bilaga: Sändlista
Klimatfokus Jämtlands län – samordnat klimatarbete i Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting ansluter sig till Klimatfokus Jämtlands län genom att avge
Avsiktsförklaring 2013-2015.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ansluter sig till Klimatfokus Jämtlands län genom att avge
Avsiktsförklaring 2013-2015.

§ 231 Regional samverkan vid familjehemsplacering
(LS/1205/2013)
Ärendebeskrivning
Sedan hösten 2011 pågår en nationell satsning på utvecklingen av socialtjänstens arbete
med barn och unga, i första hand med fokus på barn och unga som placeras utom
hemmet.
En regional arbetsgrupp bestående av representanter för skola, socialtjänst och hälsooch sjukvård har under 2012-2013 tagit fram ett förslag till rutiner för samverkan mellan
de olika verksamheterna när ett barn eller en ungdom ska placeras i familjehem.
Rutinerna tar utgångspunkt i den regionala överenskommelsen Jämtbus och i vägledning
”Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar”, som tagits fram av Skolverket och Socialstyrelsen i samverkan.
Rutinerna har presenterats i Sociala samrådsgruppen (socsam) och Barn och unga
Jämtlands län (Buz). Båda grupperna har tagit beslut att rekommendera de kommunala
nämnderna att anta förslaget till rutiner. Dokumenten har översänds för beslut till
socialnämnden (motsvarande) och barn- och utbildningsnämnden (motsvarande) i länets
kommuner och till landstinget.

Justerandes sign
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Varje huvudman ansvarar för att ta fram en plan för hur rutinerna ska föras ut i berörda
verksamheter.

Beslutsunderlag
Förslag till rutiner för Regional samverkan vid familjehemsplacering för socialtjänst,
förskola, barnhälsovård och övrig hälso- och sjukvård
Förslag till rutiner för Regional samverkan vid familjehemsplacering för socialtjänst,
skola, elevhälsa och hälso- och sjukvård

Landstingsdirektörens förslag
1. Förslag till rutiner för regional samverkan vid familjehemsplacering antas.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram en plan för implementering av
rutinerna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Förslag till rutiner för regional samverkan vid familjehemsplacering antas.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram en plan för implementering av
rutinerna.

§ 232 Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande
landstingsfullmäktiges beslut § 186, om Framtida ägande
och ansvar i AB Transitio (Mål nr 3477-11)
(LS/1831/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktiges beslut om framtida ägande och ansvar i AB Transitio har överklagats. Klaganden har anfört att beslutet strider mot lag eftersom de handlingar som
godkändes inte uppfyller kraven i 3 kap 16 -18 §§ kommunallagen. Förvaltningsrätten i
Härnösand har avslagit överklagandet och klaganden har överklagat Förvaltningsrättens
dom.
Kammarrätten i Sundsvall har meddelat prövningstillstånd och förelagt Jämtlands läns
landsting att svara på vad klaganden anfört i sitt överklagande. Landstinget bör vidhålla
vad landstinget anfört i förvaltningsrätten.
Ett förslag till yttrande har upprättats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Beslut från Kammarrätten i Sundsvall om prövningstillstånd samt föreläggande om att
inkomma med yttrande.
Förslag till yttrande till Kammarrätten över överklagad dom i mål om laglighetsprövning
Justerandes sign
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av Landstingsfullmäktige om framtida ägande i AB Transitio.

Landstingsdirektörens förslag
Yttrandet avges till kammarrätten i Sundsvall enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Yttrandet avges till kammarrätten i Sundsvall enligt upprättat förslag.

Jäv
Thomas Hägg (S) förklarar sig jävig och deltar inte i handläggning eller beslut.

§ 233 Förslag om att inrätta projektet Jamtli
kulturarvslyft (LS/414/2012)
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Jamtli ansökte hos huvudmännen om bidrag till att inrätta ett projekt Jamtli
Kulturarvslyft med syftet att bevara regionens kulturarv på Jamtli såväl som i regionen
och bereda unga människor meningsfullt arbete.. Riksdagen beslutade i samband med
statsbudgeten för 2012 om en särskild satsning där man vill kombinera bevarande av
kulturarv med sysselsättningsåtgärder. Satsningen, som pågår under åren 2012 - 2014
och benämns Kulturarvslyftet, syftar till att ge personer som står långt från arbetsmarknaden ett meningsfullt och utvecklande arbete och att bygga upp kunskap om,
vårda och tillgängliggöra kulturarvet och kulturmiljön. De statliga anslagen räcker inte
till full kostnadstäckning för de anställningar som kan komma ifråga.
Landstingsstyrelsen beslutade 2012-04-25, § 118, att inte bevilja Stiftelsen Jamtlis
ansökan om bidrag till projektet Jamtli kulturarvslyft.
I anslutning till styrelsens beslut kom Stiftelsen Jamtli med en bantad ansökan om
bidrag. Ansökan har inte behandlats av styrelsen.
Jämtlands läns landsting och Östersunds kommun diskuterade den ursprungliga ansökan
i den gemensamma samrådsgruppen ZÖ men konstaterar att det i det rådande
ekonomiska läge inte fanns ekonomisktutrymme för ett anslag till detta. Frågan är av
arbetsmarknadspolitisk karaktär och hör hemma under kommunens ansvar. De anförda
skälen gäller även för den bantade ansökan varför den bör avslås.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till bantat projektet Jamtli kulturarvslyft.

Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Stiftelsen Jamtlis ansökan om bidrag till bantat projektet Jamtli kulturarvslyft beviljas
inte.

Yrkande
Finn Cromberger (FP) yrkar att ansökan om bidrag om 354 000 kronor till projektet
Jamtli kulturarvslyft beviljas.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Stiftelsen Jamtlis ansökan om bidrag till bantat projektet Jamtli kulturarvslyft beviljas
inte.

Reservation
Finn Cromberger (FP), Christer Siwertsson, Susanné Wallner (båda M) och Thomas
Andersson och Berit Johansson (båda C) reserverar sig till förmån för Finn
Crombergers yrkande.

§ 234 Återredovisning av kulturaktiviteter som
komplement i behandling (LS/1772/2012)
Ärendebeskrivning
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2012-12-11, § 290, fick landstingsdirektören i
uppdrag att undersöka möjligheter till extern finansiering och samarbete med andra
aktörer kring en utvärderingsbar försöksverksamhet för kulturaktiviteter som
komplement i behandling.
I uppdraget ingår att landstingsdirektören ska återrapportera hur arbetet fortskrider
senast till landstingsstyrelsens sammanträde i oktober 2013.

Beslutsunderlag
Lägesrapport kring arbetet inför pilotprojekt KUR (kultur som komplement i
behandling)

Landstingsdirektörens förslag
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

§ 235 Rödakorsvärdar vid Östersunds sjukhus
(LS/67/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag Etiska utskottet 2013-09-06, § 43 Röda Korsvärdar vid
Östersunds sjukhus (LS/67/2013).

Ärendebeskrivning
Etiska utskottet bjöd i mars 2012 in ideella länsorganisationer till ett möte för att
diskutera intresset för en utveckling av samarbetet mellan landstinget och de ideella
organisationerna.
En arbetsgrupp bildades och den har arbetat fram ett förslag om att inrätta Rödakorsvärdar som kan hjälpa patienter tillrätta på sjukhuset. Rödakorsvärdarna utför ingen vård
eller annat sjukvårdsarbete och de ersätter aldrig den anställda personalen. Röda Korset
Storsjökretsen vill bemanna med frivilliga i sjukhusentrén för att vara besökare till
Östersunds sjukhus behjälpliga med sådant som landstingets personal inte tillhandahåller. Rödakorsvärdar finns idag i 19 av landets 21 landsting men inte vid alla sjukhus.
Rödakorsvärdarnas insats grundar sig på frivillighet både från den som ger stöd men
också från dem som tar emot stödet. Rödakorsvärdarnas uppgift är att vara en stöttande
medmänniska, att göra sjukhusbesöket eller väntan lättare. Det kan innebära att ge en
hjälpande hand för att påkalla transport, följa till mottagningen eller att finnas och ha tid
för ett medmänskligt samtal men även att visa rätt på sjukhuset, ledsaga patient som har
svårt att förflytta sig, utföra ärenden till patient som har svårt att förflytta sig, hämta ut
recept tillsammans med patienten och vara behjälplig i väntrummet
Ett besök på sjukhuset kan många gånger kännas svårt. Kanske inte orken räcker eller
att sjukhuskorridorerna förefaller långa och skrämmande. Kanske ökar oron i väntan på
doktorn då tiden känns lång. Det kan finnas många orsaker att känna oro över i
samband med besöket på sjukhuset.
Landstinget ersätter Röda Korset Storsjökretsen för uppdraget med kostnaden för
profilkläder samt res- och parkeringskostnader för Rödakorsvärdarna.
Etiska utskottet föreslår att landstingsstyrelsen ingår avtal med Röda Korset Storsjökretsen om att tillhanda Rödakorsvärdar i entrén på Östersunds sjukhus. Rödakorsvärdarnas verksamhet beskrivs i förslaget till avtal med Röda Korset. Kostnaden för
Justerandes sign
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uppdraget är beräknad till 20 000 kronor. Verksamheten ska utvärderas efter två år.
Etiska utskottet beslutade den 15 mars 2013, § 20, att lämna förslaget till landstingsdirektören för förhandling enligt medbestämmandelagen. Etiska utskottet beslutade den
10 juni 2013, § 32, efter att konstatera att frågan om Röda Korsvärdar i entréhallen varit
uppe för dialog i landstingskommittén den 11 mars 2013, att lämna förslaget till
landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen beslutade den 28 augusti 2013, § 208 att återremittera ärendet till utskottet för att tillföra ärendet de fackliga organisationernas synpunkter.
Förslaget behandlades i landstingskommittén den 19 augusti 2013. Vårdförbundet,
Kommunal, Vision och Läkarföreningen framförde följande synpunkter:
”Det kan aldrig vara i linje med JLL:s personalpolitik att bemanna huvudentrén med
personer från Röda Korset i stället för att tillvarata den landstingspersonal som av olika
skäl inte kan fortsätta att arbeta i sin grundprofession. Den kompetens de besitter kan
inte ersättas med frivilliga från Röda Korset. Det finns ett visst behov av anpassade
uppgifter inom landstinget så at den som till exempel fått belastningsskador efter många
år i vården kan fortsätta att bidra med sitt kunnande och sin erfarenhet till vårdarbetet.
Ansvarsfrågor rörande patientsäkerhet och även sekretess blir otydliga när frivilliga ska
”arbeta” med patienter. Förslaget innehåller en förenklad syn på vad det innebär att till
exempel ”hjälpa” en patient vid förflyttningar, ”hjälpa” till vid väntan i väntrummet eller
”hjälpa” till att hämta mediciner. Här finns risk för både fallskador, onödig oro när
någon som inte kan vården ”förklarar” vad som ska ske och bristande sekretess med
inblandade som inte har tystnadsplikt.
Trots att de fackliga organisationerna vid flera tillfällen framfört sina synpunkter i
ärendet har politiken inte i någon del tagit till sig detta och det visar tyvärr att synen på
samverkan skiljer sig avsevärt mellan de inblandade.”
Rödakorsvärdarnas uppgift är att vara ställföreträdande närstående och inte på något
sätt ersätta vårdpersonal. De farhågor de fackliga organisationerna framför avseende
patientsäkerhet och sekretess är tydligt reglerade i dokumentet om rödakorsvärdarnas
uppgifter.
De synpunkter som de fackliga organisationerna framfört påverkar inte bedömningen
att förslaget bör genomföras.

Beslutsunderlag
Förslag till samarbetsavtal med Röda Korset Storsjökretsen om rödakorsvärdar vid
Östersunds sjukhus.
Bilaga 1 till samarbetsavtal med Röda Korset om värdar i entrén på Östersunds sjukhus.
Kostnader för verksamheten med rödakorsvärdar.
Bild av Röda korsets sociala verksamhet mars 2013
Protokollsutdrag landstingskommitténs protokoll 2013-08-22, §89
Justerandes sign
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Ordförandens förslag
Etiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Verksamhet med Röda Korsvärdar i Sjukhusets huvudentré startas i samarbete
med Röda Korset Storsjökretsen i januari 2014.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att
a. ta del av andra landstings erfarenheter av Röda Korsvärdar och förbereda berörd personal på samarbetet och då särskilt beakta anställda
vid informationsdisken i huvudentrén
b. informera Röda Korsets kontaktperson om förberedelsearbetet
ETISKA UTSKOTTETS BESLUT

Etiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Verksamhet med Röda Korsvärdar i Sjukhusets huvudentré startas i samarbete
med Röda Korset Storsjökretsen i januari 2014.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att
a. ta del av andra landstings erfarenheter av Röda Korsvärdar och förbereda berörd personal på samarbetet och då särskilt beakta anställda
vid informationsdisken i huvudentrén,
b. informera Röda Korsets kontaktperson om förberedelsearbetet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Verksamhet med Röda Korsvärdar i Sjukhusets huvudentré startas i samarbete
med Röda Korset Storsjökretsen i januari 2014.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att
a. ta del av andra landstings erfarenheter av Röda Korsvärdar och förbereda berörd personal på samarbetet och då särskilt beakta anställda
vid informationsdisken i huvudentrén,
b. informera Röda Korsets kontaktperson om förberedelsearbetet.

Justerandes sign
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§ 236 Inventering av landstingets medlemskap i
organisationer och nätverk (LS/1114/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2012-09-27—28 landstingsdirektören i
uppdrag att inventera och värdera landstingets medlemskap i organisationer och nätverk, både på politisk och tjänstemannanivå för att kvalitetssäkra deltagandet.
En sammanställning har gjorts som översiktligt visar de olika centrumens kostnader för
medlemsavgifter och deltagande i organisationer och nätverk (se bilaga). Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga centrum har kostnader som inte nämnvärt påverkar Landstingets totala budget. Under Centrum för lednings- och verksamhetsstöd
sorterar dock avgifter för samordningsförbundet i Jämtlands län, kostnader för CeHis
(system för e-hälsa) och SKL för utveckling av det nationella kvalitetsregistret.
Jämtlands läns landsting har för närvarande riktlinjer för medlemskap i intresseföreningar där arbetsgivaren betalar medlemsavgift (LS/190/2008) samt regler avseende
resor för förtroendevalda och anställda (LS/2255/2011) och dessa riktlinjer föreslås
även fortsättningsvis att gälla.

Beslutsunderlag
Sammanställning av medlemskap (LS/1114/2013)
Landstingsgemensam riktlinje för medlemskap i intresseföreningar där arbetsgivaren
betalar medlemsavgift (LS/190/2008)
Landstingsgemensamma regler för resor – regler för förtroendevalda och anställda i
Jämtlands läns landsting (LS/1255/2011)

Landstingsdirektörens förslag
Information läggs till handlingarna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

§ 237 Utredning om förutsättningarna för förtroendevalda
att själva söka information i landstingets
uppföljningssystem (LS/989/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade vid mötet 2013-05-28—29 att Landstingsdirektören får i
uppdrag utreda förutsättningarna för och, om förutsättningar finns, ge utbildning till
förtroendevalda att själva söka data i landstingens system.
Förtroendevaldas möjlighet att själva söka information i landstingets uppföljningssystem
Justerandes sign
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förutsätter dels tillgång till landstingets IT-miljö och uppföljningssystem, dels kunskap
om att söka och tolka den information som finns tillgänglig.
Landstingets politikerdatorer är helt fristående i förhållande till landstingets infrastruktur
och har idag ingen direkt åtkomst till landstingets IT-miljö. Beroende på behov och
önskemål om tillgänglighet kan detta lösas på två sätt. Respektive förtroendevald
erhåller en VPN-dosa för uppkoppling via internet till landstingets IT-miljö. Kostnaden
för en VPN-dosa är 1 000:-/år. När det är praktiskt möjligt kan även de igel arbetsplatser som finns tillgängliga i partiernas rum i Landstingshuset, nyttjas för att söka
information.
Landstingets beslutsstöd DivePort finns tillgängligt via landstingets intranät. DivePort
innehåller rapporter och statistik inom ekonomi, personal, vård, läkemedel mm. och
används för uppföljning av resultat och fastställda mål. Staben för eHälsa och IT kan
genomföra en kort utbildning i DivePort t ex. i anslutning till ett sammanträdestillfälle.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsdirektören får i uppdrag att efter behov ge landstingsstyrelsens ledamöter
tillgång till landstingets IT-miljö och vid lämpligt tillfälle genomföra utbildning i
landstingets uppföljningssystem.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsdirektören får i uppdrag att efter behov ge landstingsstyrelsens ledamöter
tillgång till landstingets IT-miljö och vid lämpligt tillfälle genomföra utbildning i
landstingets uppföljningssystem.

§ 238 Regler för influensavaccinering i Jämtlands län
(LS/1489/2011)
Ärendebeskrivning
Som underlag för landstingens planering av vaccinationer mot säsongsinfluensa har
Socialstyrelsen utfärdat Rekommendationer för profylax och behandling av influensa, reviderade
den 19 juni 2013. Rekommendationerna är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 1997:21) om vaccination mot influensa. De av Socialstyrelsens
rekommenderade grupperna för säsongsinfluensavaccin innefattar i år:




Justerandes sign

personer över 65 års ålder
gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
personer med kroniska sjukdomar
- kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
- instabil diabetes mellitus
- kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
- kronisk lever- eller njursvikt
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astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
- extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar
som påverkar andningen
- flerfunktionshinder hos barn.
Kringvaccination av hushållskontakter och sjukvårdspersonal runt personer med
kraftigt nedsatt infektionsförsvar (t.ex. efter stamcellstransplantation, patienter
med akuta leukemier, T-cellsdefekter, vissa organtransplanterade mm.)

Med Socialstyrelsens rekommendationer som utgångspunkt har Smittskyddsläkaren
föreslagit regler för vaccinationer i Jämtlands län. Socialstyrelsen reviderar årligen de
grupper som rekommenderas säsongsinfluensavaccinering. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att årligen utge riktlinjer för influensavaccinering med utgångspunkt
från Socialstyrelsens rekommendationer.
Landstingsstyrelsen har i beslut den 26 oktober 2011 § 294 (LS/1489/2011) beslutat att
regler för vaccinationer i Jämtlands län ska utgå från Socialstyrelsens rekommendationer
och att riskgrupper betalar 75 kr oavsett vilket vaccin som ges. I år finns två säsongsinfluensavaccin upphandlade. Traditionellt säsongsinfluensavaccin för intramuskulärt
bruk (Fluarix, upphandlat pris 25,90 ) samt till vissa barn och ungdomare 24 månader-18
år intranasalt levande säsongsinfluensavaccin (Fluenz, upphandlat pris 188,20).
Patientsäkerhetsenheten föreslår att de av Socialstyrelsen identifierade grupperna (se
ovan) som rekommenderas säsongsinfluensavaccinering betalar 75 kr oavsett vilket
vaccin som ges.
Personer som inte tillhör de identifierade grupperna som enligt Socialstyrelsen
rekommenderas säsongsinfluensavaccinering betalar i nuläget 190 kr vid besök hos
distriktssköterska (100 kr för arbete och 90 kr för vaccinet). Enligt avgiftshandboken
(sid 58) ska kostnaden för övriga vacciner tas ut med det pris vi betalat vid inköpet av
vaccin, avrundat till närmast högre 5-tal kronor. Då influensavaccinet kostar 25,90 föreslås att, i enlighet med avgiftshandboken, kostnaden för dessa personer blir 130 kr (100
kr för besöket och 30 kr för vaccinet).

Beslutsunderlag
Riktlinjer för 2013-års influensavaccination

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsdirektören får i uppdrag att årligen utge riktlinjer för
influensavaccinering med utgångspunkt från Socialstyrelsens rekommendationer.
2. De av Socialstyrelsen identifierade grupperna som rekommenderas säsongsinfluensavaccinering ska betala 75 kr oavsett vilket vaccin som ges.
3. Personer som inte tillhör de identifierade grupperna som enligt Socialstyrelsen
rekommenderas säsongsinfluensavaccinering ska betala 130 kr (100 kr för
Justerandes sign
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besöket och 30 kr för vaccinet).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsdirektören får i uppdrag att årligen utge riktlinjer för influensavaccinering med utgångspunkt från Socialstyrelsens rekommendationer.
2. De av Socialstyrelsen identifierade grupperna som rekommenderas säsongsinfluensavaccinering ska betala 75 kr oavsett vilket vaccin som ges.
3. Personer som inte tillhör de identifierade grupperna som enligt Socialstyrelsen
rekommenderas säsongsinfluensavaccinering ska betala 130 kr (100 kr för
besöket och 30 kr för vaccinet).

§ 239 Ansökan om ersättning för knä- och ryggoperation
på privat klinik (LS/525/2013)
Ärendebeskrivning
En patient har begärt ersättning för kostnader han haft för en knäoperationen. Patienten
sökte vård på sin hälsocentral för ont i bland annat knä. Patienten fick undersökningar
och behandlingar utifrån den diagnos som läkarna fastställde. Vården har genomförts
enligt de riktlinjer som gäller för de aktuella tillstånden. Patienten var inte nöjd med
detta utan ville hoppa över vissa led i undersökning och behandling, vilket inte
beviljades. Patienten valde då att på eget initiativ ta kontakt med andra vårdgivare för
undersökning och behandling och han genomförde operation för sin knäåkomma. Strax
innan patienten genomgick operationen fick han remissbekräftelse från landstinget med
uppgift om beräknad tid för bedömning och behandling. Patienten valde dock att
genomföra den operation som han själv beslutat.
Patienten har fått upplysning om reglerna för vårdval och att hans krav på ersättning
inte ryms inom regelverket. Han har också fått motsvarande besked från patientnämnden. Patienten har också begärt att få ett beslut i frågan från landstinget som går
att överklaga.
Det fria vårdvalet för specialiserad sjukvård, som det är fråga om i detta fall, inträder när
landstinget beslutat om behandling. Vårdgarantin gäller för behandling som Jämtlands
läns landsting beslutat att ge. Vårdgarantin innebär att landstinget ska se till att den
beslutade vården ges antingen genom att utföra den själv eller att skicka remiss till annan
vårdgivare inom garantitiden.
Patienten har själv valt att anlita privat vårdgivare för vård som då den genomfördes inte
var beslutad av landstinget. Eftersom patienten genomfört den aktuella operationen
utan beslut av landstinget kan han inte med stöd av reglerna för vårdgaranti eller vårdval
få ersättning av landstiget för sina utlägg. Det skulle också strida mot likabehandlingsJusterandes sign
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principen att ge honom ersättning för kostnader för vård som han själv valt att genomföra privat. Det finns inte heller på någon annan grund som ger landstinget skyldighet
att ge ersättning i detta fall. Begäran om ersättning ska därför lämnas utan bifall.

Beslutsunderlag
Ansökan om ersättning för knä- och ryggoperation på privat klinik (sekretess)

Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting lämnar begäran om ersättning för vårdkostnader utan bifall.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting lämnar begäran om ersättning för vårdkostnader utan bifall.

§ 240 Ansökan om bidrag till det arbetsintegrerande
sociala företaget Govido (LS/1111/2013)
Ärendebeskrivning
Det sociala företaget Govido har den 9 augusti 2013 ansökt om ekonomiskt bidrag från
Jämtlands Läns Landsting för år 2014.
Jämtlands Läns Landsting har inga fonder som kan ge stöd till denna verksamhetstyp.
Landstinget kan heller inte ge bidrag då det skulle strida mot det allmänna förbudet för
landsting att ge bidrag till enskild.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag för det arbetsintegrerande sociala företaget Govido.
Svar på ansökan om bidrag för det arbetsintegrerande sociala företaget Govido

Landstingsdirektörens förslag
Svar lämnas till Govido enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till Govido enligt utarbetat förslag.

§ 241 Ansökan om bidrag till nämndemän avseende år
2014 (LS/1113/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands Läns Nämndemannaförening har den 14 augusti 2013 ansökt om ekonomiskt
bidrag för år 2014.
Justerandes sign
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Jämtlands Läns Landsting har inga fonder som kan ge stöd till denna verksamhetstyp.
Landstinget kan heller inte ge bidrag då det skulle strida mot det allmänna förbudet för
landsting att ge bidrag till enskild.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till nämndemän avseende år 2014.
Svar på ansökan om bidrag till nämndemän avseende år 2014.

Landstingsdirektörens förslag
Svar lämnas till Jämtlands Läns Nämndemannaförening enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till Jämtlands Läns Nämndemannaförening enligt utarbetat förslag.

§ 242 Justering av landstingsstyrelsens
sammanträdesdagar 2014 (LS/334/2013)
Ärendebeskrivning
Vid sitt sammanträde 2013-04-23—24 fastställdes landstingsstyrelsen sammanträdesdagarna för 2014.
Det ökande mängden ärenden, framförallt antalet remisser som inkommer under
sommaren, gör att det finns behov av att utöka augustisammanträdet till två dagar.
Kostnaden för detta beräknas till ca 30 000 kr och ryms inom befintlig budget.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsens augustisammanträde utökas med en dag och följande sammanträdesdagar för augusti fastställs:
26-27 augusti
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens augustisammanträde utökas med en dag och följande sammanträdesdagar för augusti fastställs:
26-27 augusti

§ 243 Plan för avveckling av stafettläkare inom
primärvården (LS/1314/2013)
Ärendebeskrivning
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 23-24 april beslutades att införa stafett- och
arvodesläkarstopp inom Östersunds primärvårdsområde från och med 1 juni 2013. Ett
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förtydligande angående beslutet togs vid styrelsens sammanträde 28-29 maj där
landstingsdirektören fick i uppdrag att noga följa utvecklingen och effekterna av stafettläkarstoppet och vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla patientsäkerheten
och en acceptabel arbetsmiljö.
Vid styrelsesammanträdet i maj presenterade primärvårdschefen en riskbedömning med
anledning av stafettläkarstoppet.
Landstingsdirektören har under sommaren och i början på september beslutat om vissa
åtgärder för att stärka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön.
Landstingsdirektören beslutade i augusti att göra en samordnad riskanalys för hälso- och
sjukvården med anledning av stafettläkarstoppet. Analysen pekar på att det kan komma
att innebära risker för patientsäkerheten om inga åtgärder vidtas. Den pekar också på
arbetsmiljöproblem på vissa hälsocentraler, samt på en ökad belastning på specialistvården.
Tidigare beslut om stafett- och arvodesläkarstoppet bör kompletteras med beslut om
när avvecklingen ska vara helt genomförd. Utifrån nuvarande situation som den beskrivs
i riskanalysen kan inte användningen upphöra omedelbart. En möjlig tid för avveckling
bedöms till 2 år.
Med anledning av riskanalysen finns behov av att redovisa primärvårdens nuvarande
behov av stafettläkare för att hantera de risker och konsekvenser som redovisas i
analysen, och att ta fram en långsiktig plan för avveckling av stafettläkare inom primärvården.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2013-04-23—24, § 98 Månadsrapport till
landstingsstyrelsen (LS/37/2013)
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2013-05-28—29, § 163 Delårsbokslut 2013-04-30
(LS/458/2013)
Patientrelaterad risk och konsekvensanalys för stafettläkarstopp (redovisad 28-29 maj)
Samordnad riskanalys för hälso- och sjukvården med anledning av Stafettläkarstoppet i
Östersunds Primärvårdsområde och dess följdeffekter (LS/1308/2013)

Landstingsdirektörens förslag
1. Användningen av stafett- och arvodesläkare i primärvården i Jämtlands läns
landsting ska upphöra inom 2 år från detta beslut.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att
a. förstärka arbetet med rekryteringen av läkare i primärvården och vid
behov omfördela resurser för detta,
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b. ta fram en plan för att genomföra avvecklingen av stafett- och arvodesläkare i primärvården. Planen ska redovisas till styrelsen i november.
Arbetet med avvecklingen ska rapporteras till styrelsen var tredje månad.
c. ta fram en plan för arbete med att utveckla samarbetet mellan hälsocentralerna inom Östersunds primärvårdsområde. Planen ska redovisas
till styrelsen i november.

Yrkande
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) yrkar på följande tillägg:
”Vi kräver en analys av läget inom primärvården där siffror visar att personaltätheten
ökat och utfört arbete minskar kring läkartid, sjuksköterskor och arbetsorganisation.”
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) yrkar på följande tillägg:
”I fall där stafettläkare behöver anlitas i primärvården under aktuell avvecklingsperiod så
ska sådana beslut tas av landstingsdirektören.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Användningen av stafett- och arvodesläkare i primärvården i Jämtlands läns
landsting ska upphöra inom 2 år från detta beslut.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att
a. förstärka arbetet med rekryteringen av läkare i primärvården och vid
behov omfördela resurser för detta,
b. ta fram en plan för att genomföra avvecklingen av stafett- och arvodesläkare i primärvården. Planen ska redovisas till styrelsen i november.
Arbetet med avvecklingen ska rapporteras till styrelsen var tredje
månad.
c. ta fram en plan för arbete med att utveckla samarbetet mellan hälsocentralerna inom Östersunds primärvårdsområde. Planen ska redovisas
till styrelsen i november.
d. i de fall där stafettläkare behöver anlitas i primärvården under aktuell
avvecklingsperiod så ska sådana beslut tas av landstingsdirektören.
e. göra en analys av läget inom primärvården där siffror visar att personaltätheten ökat och utfört arbete minskar kring läkartid, sjuksköterskor
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och arbetsorganisation.

§ 244 Valärenden 2013 (LS/1/2013)
Ärendebeskrivning
Gunnar Geijer (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i undsättningsfonden varför
landstingstyrelsen behöver utse ny ersättare.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen utser Berit Johansson (C) till ny ersättare i undsättningsfonden för
tiden t.o.m. 2014-12-31.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen utser Berit Johansson (C) till ny ersättare i undsättningsfonden för
tiden t.o.m. 2014-12-31.

§ 245 Anmälan av delegationsbeslut till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/2/2013)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2013-08-01, 2013-08-15, 2013-0820,
2013-08-20, 2013-0822, 2013-08-22, 2013-09-03
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter augusti
Begäran om utlämnande av allmän handling
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Harriet Jorderud är beviljad att delta i Ledningskraft – Mötesplats i Jönköping
19/9 2013
Anställningsbeslut fattade av chefer
Sammanställning för perioden 2013-08-16–2013-09-19
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
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§ 246 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/3/2013)
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2013-06-13
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-08-19
Landstingets pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2013-08-22
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-08-22
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträdet 2013-09-06
Särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014:
Protokoll från sammanträdet 2013-09-06
Strömsunds kommun, Gemensam nämnd för närvård i Frostviken:
Protokoll från sammanträde 2013-08-30
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om landstingsstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.

TILL FULLMÄKTIGE
§ 247 Delårsbokslut 2013-08-31 (LS/459/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-09-17, § 70 Delårsbokslut 2013-0831 (LS/459/2013).

Ärendebeskrivning
Delårsbokslutet efter augusti visar att 9 av 21 verksamhetsmål ligger i nivå med målet
för året men än återstår stort arbete innan alla mål är uppfyllda. Områden med särskilt
fokus är medicinska resultat, tillgänglighet och ekonomi.
Landstingets ekonomi är fortsatt svag. Det ekonomiska resultatet efter augusti för
landstingets verksamheter är 23,7 miljoner kronor. Finansnettot förbättrar resultatet till
53,2 miljoner kronor. När även effekten av den sänkta ripsräntan räknas in, en kostnad
som samtliga landsting drabbas av, är resultatet efter augusti -64,7 miljoner kronor.
Jämfört med augusti 2013 har resultatet förbättrats med 30,4 miljoner kronor, om Ripsränteeffekten på 117,8 miljoner kronor räknas bort.
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De ekonomiska förutsättningarna har förändrats i positiv riktning under året. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 21,9 miljoner kronor högre än budgeterat.
Detta motverkas delvis av statsbidraget för läkemedelsförmånen som bedöms bli 14
miljoner kronor lägre än budgeterat. Det finns fortfarande ingen överenskommelse
mellan SKL och regeringen så prognosen grundar sig på de månadsbelopp som hittills
betalats ut.
Finansnettot bedöms bli 1,2 miljoner bättre än budget, främst beroende på lägre
finansiella kostnader för pensioner.
Prognos för helår är -23 miljoner kronor exklusive Rips-ränteeffekt och -141 miljoner
kronor inklusive Rips-effekten. I prognosen ingår extra utbetalning från AFA med 47
miljoner kronor samt ökade pensionskostnader. Under året har landstingets kostnader
för pensioner ökat kraftigt. Enligt KPA:s senaste beräkning blir kostnaden 17 miljoner
kronor högre än budgeterat, inberäknat beviljad särskild avtalspension (SAP).
Kravet från landstingsstyrelsen på verksamheten är ett ekonomiskt nollresultat, bortsett
från effekterna av ripsräntan och det förväntade underskottet i länstrafiken på 5,3
miljoner kronor.
Arbetet med att sänka verksamhetens kostnader är fortsatt högt prioriterat.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut augusti 2013

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Kravet på nollresultat och tidigare fattade beslut för att minska landstingets
kostnader ligger fast.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslutet augusti 2013 godkänns.

Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Christer Siwertsson (M) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner tjänstemannaförslaget antaget.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Kravet på nollresultat och tidigare fattade beslut för att minska landstingets
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kostnader ligger fast.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslutet augusti 2013 godkänns.

Yrkande
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) yrkar följande tillägg:
1. ”Trots att landstingsstyrelsen har föreslagit och till viss del tagit en rad beslut för
att komma i balans med ekonomin i landstinget visar delårsbokslutet på en
mycket negativ prognos för helår 2013. Vi som ledamöter kräver att de fattade
besluten om hård återhållsamhet inom landstinget ska fullföljas för att nå det
budgeterade resultatet för året.
2. Ytterligare kraft måste läggas på att nå de av landstingsfullmäktige fastställda
målen och då främst inom tillgänglighet och väntetider. Det är oacceptabelt att
länets befolkning får vänta länge på den vård de behöver.
3. Vi anser att det är viktigt att förvaltningen ser över hur periodiseringar och
mätningar av olika resultat sammanställs så att styrelsen kan följa utvecklingen
över tid. Bland annat har vi frågor om hur vi ska kunna följa utvecklingen inom
arbetat tid och antal tjänster inom landstinget.
4. Vi föreslår åter att landstingsdirektören får i uppdrag att i samråd med våra
anställda genomföra en 1 % effektivisering i all verksamhet. I det dagliga arbetet
kan man hitta smått och stort som inte skapar ett värde i verksamheten och
detta bör snabbt genomföras som effektiviseringar.
5. Vi anser att det är viktigt att landstingets investeringar ryms inom den beslutade
ramen. I delårsbokslutet visar man att det planeras för investeringar för 2013 på
140 miljoner kronor. Den beslutade ramen är 85 miljoner kronor.
6. Vi kräver att landstinget gör en uppföljning av landstingets resultat i öppna jämförelser. Resultaten visar att Jämtlands läns landsting ligger långt efter många
andra landsting på flera målområden.
7. Åtgärdsplan för återställande av underskott som togs upp i delårsbokslut per
april 2013 tas fram.
8. Vi vill se en analys av varför intäkterna från patientavgifterna minskar.
I övrigt godkänner vi delårsbokslutet.”
Susanné Wallner och Christer Siwertsson (båda M) yrkar följande ändring:
”Vi moderater godkänner ej delårsbokslutet. Vi har lagt flera förslag på insatser och åtJusterandes sign
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gärder som skulle ha utvecklat ekonomin i rätt rikting för att kunna nå ett nollresultat
eller bättre. Vi hänvisar därför till dessa tidigare lagda förslag.”
Finn Cromberger (FP) yrkar följande:
”Trots att Landstingsstyrelsen vid ett antal sammanträden uppdragit åt Landstingsdirektör och Centrumchefer att snabbt och verksamt vidta åtgärder för att nå en
ekonomi i balans har landstinget inte lyckats. Underskottet för 2013 års verksamhet
verkar bli långt ifrån det 0-resultat som styrelsen fattat beslut om. Verksamheterna
verkar gå mot ett underskott på ca -70 mkr.(exklusive extra engångsutbetalning från
AFA), Länstrafikens underskott oräknat.
Tyvärr tyder ingenting på att landstinget kommer att nå budgetmålen detta år heller men
trots det framhärdar jag då jag inte kan acceptera landstingsstyrelsens ordförandes skäl
till att landstinget återigen verkar gå mot ett stort minusresultat. Det duger inte att säga
att det saknas pengar.
Jag yrkar följande 23 punkter för att förbättra resultatet detta och kommande år då
beslutet att nå ett nollresultat ligger fast:
1. Göra en total översyn av primärvårdens struktur i hela länet med avsikt att
minska primärvårdens strukturella underskott, innebärande att antal HC
reduceras till en eller max två HC i Östersund och en HC i länets andra sju
kommuner. Viss modifiering kan förekomma.
2. Utreda om ett antal distriktssköterskemottagningar, förstärkta med tillfälliga
mobila läkarresurser, kan etableras i länet som komplement till de kvarvarande
HC.
3. Genomlysa den totala administrationen för att hitta effektiviseringsvinster.
Ompröva behovet av vice landstingsdirektör och hela centrumorganisationen.
4. Genomlysa den politiska budgeten för att spara 15-20% under 2013, vilket kan
innebära nedläggning av en beredning, färre sammanträden och färre sammanträdesdagar. I värsta scenariot minskat partistöd. Vidare skall antalet landstingsråd under hösten minskas från nuvarande 5 till 2, ett för majoriteten och ett för
oppositionen
5. Föreslå fullmäktige att avgiftsbefrielse för barn och ungdomar snarast upphör.
Men med klargörande att förälders högkostnadsskydd med automatik går in vid
en viss nivå.
6.

Höja sjukreseersättningen med egen bil till 18 kr per mil snarast möjligt för att
få färre att åka taxi

7. Snarast införa ”straffavgift” för uteblivna patientbesök. Men först garantera att
man har ett enkelt system för avbokning och även en påminnelsefunktion om
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det planerade besöket. Straffavgiften bör ligga i paritet med en parkeringsbot.
8. Göra en total översyn av sjukvårdens avgifter o taxor med sikte på en 20-30 % tig höjning. (En betydligt kraftigare höjning förespråkas vid intyg för körkort
efter rattonykterhet).
9. Kvalitetssäkra nuvarande ”stopp” för kurser o konferenser, för både förtroendevalda och anställda. Säkerhetsventil, ”farfar/mor” blir landstingsstyrelsens ordförande kontra landstingsdirektör.
10. Snabbinföra hälsoval, LOV, inom hörselvården, i första hand hörselutprovningar samt även undersöka möjligheten att införa LOV inom hjälpmedelsverksamheten. Pröva om man kan prioritera bort hörselutprovningar som
sjukvård eller höja nivån för när landstinget träder in och erbjuder hörapparat
Det kan likställas med synprovsundersökning som inte räknas som sjukvård.
11. Arbeta aktivt med uppmuntran av kompetensöverföring mellan yrkesgrupper,
särskilt från läkare till sjuksköterskor. Införskaffa kompetenta beslutstöd, typ
SVR:s.
12. Utreda förutsättningarna för att HC kan nås genom SVR som lämnar råd och
kan boka besök, eller vidaresända samtalet till HC. Detta för att höja tillgängligheten och avlasta HC som då får mer tid till fysisk patientkontakt.
13. Bara göra sådana investeringar 2013 och 2014 som är nödvändiga, eller
förbilligar verksamheten.
14. Avbolagisera Länstrafiken som ombildas till kommunal nämnd.
15. Säkerställa att varken Norrtåg eller nuvarande Länstrafiken kan överskrida de
kostnadsramar som givits av landstinget enligt de krav revisorerna framfört.
16. Förhindra egen personal att ”stafetta”.
17. Avyttra Landstingsbostäder för att frigöra kapital
18. Minska anslaget till Regionförbundet med 10 mkr redan 2013
19. Minska anslaget till Jamtli med 3 mkr redan 2013.
20. Öka patientgenomströmningen genom sjukvården med hjälp av bland annat
jämförande studier av andra landsting typ den modell av landstingsbenschmarkingsprogram som Ernst&Young bedriver och som redovisades vid
styrelsen den 1 oktober.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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21. Samordna administrativa uppgifter med andra aktörer på sätt som idag sker
mellan Östersunds och Krokoms kommuner.
22. Konkurrensutsätta transportorganisation, städfunktion, vaktmästeri ,
matproduktion m.m. funktioner enligt det koncept områdeschef Jonas
Törngren redovisade för styrelsen den 1 oktober detta år
23. Ej anslå ytterligare medel för politiska uppdrag, ex till den styrgrupp som skall
”sköta jobbet” med en eventuell Region av länet.
Jag är nödd o tvungen att godkänna delårsbokslutet som dokument men dess innehåll
kan jag bara konstatera och acceptera.”

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 15.20.
Sammanträdet återupptas 15.40.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag i punkt 1och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Finn Crombergers hela yrkande och finner det
avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson m.fl. yrkande:
punkt 1 och finner det avslaget.
punkt 2 och finner det antaget.
Punkt 3 och finner det avslaget
Punkt 4 och finner det avslaget
Punkt 5 och finner det avslaget
Punkt 6 och finner det avslaget
Punkt 7 och finner det antaget
Punkt 8 och finner det antaget
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag i punkt 2 och Christer
Siwertssons yrkande och finner ekonomiutskottets förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Kravet på nollresultat och tidigare fattade beslut för att minska landstingets
kostnader ligger fast.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att:
a. Lägga ytterligare kraft på att nå de av landstingsfullmäktige fastställda
målen och då främst inom tillgänglighet och väntetider. Det är
oacceptabelt att länets befolkning får vänta länge på den vård de
behöver.
Justerandes sign

Justerandes sign
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b. Ta fram en åtgärdsplan för återställande av underskott som togs upp i
delårsbokslut per april 2013.
c. Ta fram en analys av varför intäkterna från patientavgifterna minskar.
3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Delårsbokslutet augusti 2013 godkänns.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) reserverar sig till förmån för sitt
eget yrkande.

§ 248 Förfrågningsunderlag enligt LOV för
allmäntandvård för barn och ungdomar (LS/488/2013)
Ärendebeskrivning
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som gäller när myndigheter
låter enskilda själva välja utförare bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem.
Grunderna i ett valfrihetssystem är att ersättningen följer den enskildes val av utförare
och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika.
Jämtlands läns landstingsfullmäktige beslutade 19 juni 2013 § 114, att införa valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvård från 1 januari 2014 enligt framtaget inriktningsdokument för Jämtlands läns landsting. Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att återkomma till landstingsfullmäktige i oktober 2013 med förslag till regelverk, ersättningssystem och förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem. Ett förslag till förfrågningsunderlag har nu upprättats. I förslaget ingår även regelverk och ersättningssystem i enlighet med landstingsfullmäktiges uppdrag.

Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar 3-19 år Jämtlands län
2014

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar 3-19 år Jämtlands län
2014 fastställs.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Förfrågningsunderlag Allmäntandvård för barn och ungdomar 3-19 år Jämtlands län
2014 fastställs.

§ 249 Uppsägning av huvudmannadirektiv för stiftelsen
Jamtli 2011-2014 (LS/1148/2009)
Ärendebeskrivning

Nuvarande huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jamtli löper under perioden 1
januari 2011 till och med 31 december 2014. Uppsägning av gällande avtal ska ske
skriftligt senast 12 månader före periodens utgång, om huvudmännen anser att
behov finns att se över vissa skrivningar. I annat fall förlängs direktivet ett år i
sänder, högst i tre år.
Vid Jamtlisamråd i januari påtalades behovet av att säga upp gällande huvudmannadirektiv för att kunna göra en översyn inför kommande fyraårsperiod 2015
– 2018. Huvudmannadirektivet gäller under samma period som Jamtlis strategiplan.
En grundläggande utvärdering låg till grund för beslut om huvudmannadirektiv
2007 – 2010. Utvärderingen tog fasta på hur direktivet fungerat som styrdokument
avseende basuppdrag och måluppföljning. Genom denna genomlysning har
huvudmannadirektivet fått en tydligare koppling till regional kulturplan, Jamtlis
strategiplan, årsavtal och årsredovisning. Inför kommande period föreslås smärre
förändringar. De grundläggande skrivningarna gäller alltjämt, där huvudmännen
ser Stiftelsen Jamtli som en tillgång och resurs för regionen.
Vid kommande Jamtlisamråd kommer nytt huvudmannadirektiv att diskuteras.
Samråd med övriga stiftare, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening har
skett.

Beslutsunderlag

Huvudmannadirektiv stiftelsen Jamtli 2011 - 2014

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige
Huvudmannadirektiv Stiftelsen Jamtli 2011 – 2014 sägs upp.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen förslår landstingsfullmäktige
Huvudmannadirektiv Stiftelsen Jamtli 2011 – 2014 sägs upp.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 250 Begäran om extra anslag för trafikbidrag 2013
(LS/1217/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Ekonomiutskottet 2013-09-17, § 75 Begäran om extra
anslag för trafikbidrag 2013.

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen föreslår landstinget att justera budget 2013 på grund av de ökade
kostnader som uppkommit i samband med upphandling av småfordonstrafiken i hela
länet samt ökade kostnader för Norrtåg.
För 2013 är budgeten för Länstrafiken totalt underfinansierad med ca 4,7 mkr varav
landstingets del uppgår till 2,3 mkr. För att finansiera de ökade kostnaderna 2013
föreslås att 2,3 mkr överförs från landstingets anslag för Regionförbundet som 2013 är
för högt beräknat.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen, § 50
Länstrafikens begäran om extra anslag för trafikbidrag

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
2,3 mkr av landstingets anslag för Regionförbundet 2013 överförs till Länstrafiken AB
avseende ökade kostnader för småbilstrafiken efter upphandling och ökade kostnader
för Norrtåg AB.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
2,3 mkr av landstingets anslag för Regionförbundet 2013 överförs till Länstrafiken AB
avseende ökade kostnader för småbilstrafiken efter upphandling och ökade kostnader
för Norrtåg AB.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
2,3 mkr av landstingets anslag för Regionförbundet 2013 överförs till Länstrafiken AB
avseende ökade kostnader för småbilstrafiken efter upphandling och ökade kostnader
Justerandes sign

Justerandes sign
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för Norrtåg AB.

Jäv
Thomas Hägg (S) och Thomas Andersson (C) förklarar sig jäviga och deltar inte i
handläggning eller beslut.

§ 251 Internkontroll inom Jämtlands läns landsting
(LS/349/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens ansvar i arbetet med intern kontroll framgår av kommunallagen 6
kap 7 §: ”Nämnderna skall vara och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när
vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap 16 § har lämnats över till
någon annan.”
Av reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse framgår att styrelsen årligen, i en
uppföljningsplan, ska ange de områden man under året särskilt vill följa upp för att se
om den interna kontrollen är tillräcklig. Landstingsstyrelsen ska också på årlig basis ta
fram en uppföljningsplan med verksamhetsområden som regelbundet ska ses över.
Denna uppföljningsplan ska komplettera landstingsstyrelsens internkontrollplan och
återfinns i samma dokument som internkontrollplanen.
För att Jämtlands läns landsting ska kunna bedriva ett strukturerat arbete med intern
kontroll har ett internkontrollreglemente, innehållande bland annat tillämpningsanvisningar och regler, för landstingsstyrelsen tagits fram av förvaltningen.
Som ett sista steg i detta arbete har landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan avseende verksamhetsåret 2014 arbetats fram.

Beslutsunderlag
Internkontrollreglemente för landstingsstyrelsen inkl. bilagor (LS/349/2013)
Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan för 2014

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan för 2014 antas.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Internkontrollreglemente för landstingsstyrelsen antas.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan för 2014 antas.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Internkontrollreglemente för landstingsstyrelsen antas.

§ 252 Översyn av sponsringspolicy - om stöd och bidrag
till externa arrangemang och projekt (LS/1269/2012)
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören har fått i uppdrag att ta fram ett regelverk för stöd och bidrag.
Enligt beslut i fullmäktige 2012-11-21, § 235 ska den befintliga sponsringspolicyn gälla
fram till att det nya regelverket träder i kraft.
Innehållet i sponsringspolicyn är riktat mot Jämtlands läns landstings roll som bidragsgivare. Den uppgiften handhas för närvarande av länets kommuner och av regionförbundet.
Det förekommer idag i princip ingen sponsring från Jämtlands läns landsting. Någon
ren sponsring med utbetalningar till arrangemang sker inte från landstingets sida.
I de fall Landstinget medverkar exempelvis vid idrottsevenemang sker det i huvudsak
genom frivilliga insatser från medarbetare. Landstingets insats är vid de tillfällena att
registrera namn på medverkande legitimerad personal och att arkivera journalanteckningar enligt Socialstyrelsens anvisningar. I vissa fall hyrs ambulanser och annan
sjukvårdsutrustning ut till arrangörer som då betalar för det. Insatser från vårdpersonal
sker i vissa fall genom separata bolag.
Något exempel finns också då en av landstingets verksamheter har bidragit med
personal och insatser, Alpina VM i Åre.
Beslut om insatser vid arrangemang och former för det tas i varje enskilt fall av berörd
verksamhet.
Då det för närvarande pågår planer på regionbildning i länet föreslås att en sponsringspolicy för den nybildade regionen utarbetas inom ramarna för det projekt som inrättas
för regionbildning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2012-11-21, § 235 Översyn av sponsringsJusterandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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policy - om stöd och bidrag till externa arrangemang och projekt (LS/1269/2012)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Översyn av sponsringspolicy inarbetas i projektplanen för regionbildning.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Översyn av sponsringspolicy inarbetas i projektplanen för regionbildning.

§ 253 Översyn av den politiska organisationen efter 2014
(LS/620/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 34 Översyn av den politiska
organisationen efter 2014 (LS/620/2012)

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 17 april 2012, § 77, punkt 8 att tillsätta en särskild
beredning för att se över den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.
Landstingsfullmäktige beslutade den 20 juni 2012, § 144 om direktiv för översynen.
Beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 har diskuterat vad
som kännetecknar en modern politisk organisation och vad landstingets politiska
organisation ska åstadkomma, vad den ska göra och vad den ska kännetecknas av och
haft detta som utgångspunkt för översynen. Beredningens närmare övervägande
framgår av pm politisk organisation mm efter 2014.
Utifrån beredningens överväganden har beredningen tagit fram förslag till arbetsordning
för Jämtlands läns landstingsfullmäktige, reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse och vårdvalsnämnd, arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Jämtlands
läns landsting och regler för stöd till den politiska partierna inom Jämtlands läns
landsting.
Beredningen har också diskuterat Länets handikappråd, landstingets pensionärsråd och
landstingets ungdomsråd. Beredningen föreslår med hänsyn till att det idag är
landstingsstyrelsen som har ansvaret för råden att landstingsstyrelsen får i uppdrag att
göra en översyn av reglementena för råden. Översynen bör ta sikte på att tydliggöra
syftet med råden och rådens uppgifter. Råden bör vara rådgivande. En översyn bör
samtidigt göras av landstingets reglemente för brukarråd.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Beredningen bedömer att den sammanlagda ekonomiska effekten av förslagen ska
rymmas inom den ramen för den politiska organisationen.

Beslutsunderlag
Politisk organisation mm efter 2014.
Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2015 – 2018.
Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2015 – 2018.
Reglemente för Vårdvalsnämnd 2015 - 2018.
Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting.
Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting.
PM Centerpartiets förslag till politisk organisation för landstinget efter 2014.
Organisationsskiss Centerpartiets förslag till politisk organisation för landstinget efter
2014.

Ordförandens förslag
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 föreslår landstingsfullmäktige
1. Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2015 – 2018 antas.
2. Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2015 – 2018 antas.
3. Reglemente för Vårdvalsnämnd 2015 – 2018 antas.
4. Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting antas.
5. Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting antas.
6. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av reglementena för Länets
handikappråd, landstingets pensionärsråd och landstingets ungdomsråd. Översynen bör ta sikte på att tydliggöra syftet med råden och rådens uppgifter. Råden
bör vara rådgivande.
Ärendet behandlas punkt för punkt.
Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige

Yrkanden
Mats El Kott (FP) yrkar:
I arbetsordningen för landstingsfullmäktige läggs följande till under avsnitt 9 fjärde
stycket: ”Exempel: Om ett sammantärde infaller på tisdagen en vecka ska motionen vara
inlämnad senast fredagen andra veckan före sammanträdet.”
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar:
Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2015 – 2018 antas med de
Justerandes sign

Justerandes sign
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ändringar som föranleds av Centerpartiets förslag till politisk organisation.
Bengt Bergqvist (S) yrkar:
I arbetsordningen för landstingsfullmäktige, avsnitt 6 tredje stycket första meningen och
fjärde stycket tas orden ”i digital form” bort.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
yrkande och finner sitt förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kott yrkande och finner det antaget.
Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) yrkar:
I reglementet för landstingsstyrelsen avsnitt 4.4 första och tredje styckena tas orden ”i
digital form” bort.
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar:
Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2015 – 2018 antas med de ändringar
som föranleds av Centerpartiets förslag till politisk organisation.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
yrkande och finner sitt förslag antaget.
Reglemente för vårdvalsnämnd

Yrkanden
Mats El Kott (FP) yrkar:
Vårdvalsnämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare.
Bengt Bergqvist (S) yrkar:
I reglementet för vårdvalsnämnd, avsnitt 4.4 första och tredje styckena tas orden ”i
digital form” bort.
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar:
Reglemente för vårdvalsnämnd 2015 – 2018 ska avse reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnd med 13 ledamöter och 13 ersättare. Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnd antas med de ändringar som föranleds av Centerpartiets förslag till politisk
organisation.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kotts yrkande och finner det avslaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ”Ja”.
Den som bifaller Mats El Kotts yrkande röstar ”Nej”.

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster, 2 nej-röster, 1 avstår och 1 frånvarande antas ordförandens förslag (se
bifogat omröstningsprotokoll).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
yrkande och finner sitt förslag antaget.
Regler för stöd till de politiska partierna

Proposition
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar:
Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting antas med de
ändringar som föranleds av Centerpartiets förslag till politisk organisation.
Mats El Kott (FP) yrkar:
I reglerna för stöd till de politiska partierna, avsnitt 6 första meningen läggs orden
”ordinarie och” till mellan orden till och ersättare.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
yrkande och finner sitt förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kotts yrkande och finner det antaget.
Arvodesregler för förtroendevalda

Yrkanden
Mats El Kott (FP) yrkar:
1. I arvodesregler för förtroendevalda, avsnitt 2.2 tredje stycket läggs orden ”inom
mandatperioden” till i slutet på meningen.
2. Tredje stycket i avsnitt 1 i arvodesregler för förtroendevalda tas bort.
Christer Siwertsson (M) yrkar:
Justerandes sign

Justerandes sign
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Tredje stycket i avsnitt 1 i arvodesregler för förtroendevalda ersätts med följande text:
”Vid justering upp eller ner av arvoden ska detta beslutas av fullmäktige. Justeringen ska
ske i krontal.”
Bengt Bergqvist (S) yrkar avslag på Mats El Kotts och Christer Siwertssons yrkanden
och bifall till ordförandens förslag.
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) yrkar:
Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting antas med de
ändringar som föranleds av Centerpartiets förslag till politisk organisation.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kotts andra yrkande och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på Christer Siwertssons yrkande och finner det avslaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ”Ja”.
Den som bifaller Christer Siwertssons yrkande röstar ”Nej”.

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster, 2 nej-röster, avstår 1 och 1 frånvarande antas ordförandens förslag (se
bifogat omröstningsprotokoll).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
yrkande och finner sitt förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Mats El Kotts första yrkande och finner det
avslaget.
Uppdrag till landstingsstyrelsen

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget.
BEREDNINGENS BESLUT
1.
1.1 I arbetsordningen för landstingsfullmäktige, avsnitt 6 tredje stycket
första meningen och fjärde stycket tas orden ”i digital form” bort.
1.2 I arbetsordningen för landstingsfullmäktige läggs följande till under
avsnitt 9 fjärde stycket: ”Exempel: Om ett sammanträde infaller på
tisdagen en vecka ska motionen vara inlämnad senast fredagen andra
Justerandes sign
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veckan före sammanträdet.”
1.3 I reglementet för landstingsstyrelsen, avsnitt 4.4 första och tredje
styckena tas orden ”i digital form” bort.
1.4 I reglementet för vårdvalsnämnd, avsnitt 4.4 första och tredje styckena
tas orden ”i digital form” bort.
1.5 I reglerna för stöd till de politiska partierna, avsnitt 6 första meningen
läggs orden ”ordinarie och” till mellan orden till och ersättare.
2. Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter
2014 föreslår landstingsfullmäktige
2.1. Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige 2015 – 2018 antas.
2.2. Reglemente för Jämtlands läns landstingsstyrelse 2015 – 2018 antas.
2.3. Reglemente för Vårdvalsnämnd 2015 – 2018 antas.
2.4. Regler för stöd till de politiska partierna inom Jämtlands läns landsting
antas.
2.5. Arvodesregler för förtroendevalda inom Jämtlands läns landsting antas.
2.6. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av reglementena för
Länets handikappråd, landstingets pensionärsråd och landstingets
ungdomsråd. Översynen bör ta sikte på att tydliggöra syftet med råden och
rådens uppgifter. Råden bör vara rådgivande.

Reservation
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson reserverar sig mot besluten i punkterna 2.1 – 2.5 till
förmån för sina egna yrkanden.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkanden
Thomas Andersson och Berit Johansson(båda C) yrkar följande:
”Landstinget har haft en särskild beredning som arbetat fram förslag till ny politisk
organisation. I detta arbete finns tre förslag. Bland annat har Centerpartiet ett eget
förslag. Nu har regeringen kommit med signaler att Jämtlands län ska få bilda regionkommun från 2015. Detta påverkar den fortsatta processen och vi vill därför att
förslagen till ny politisk organisation får gå till en remissrunda och det kan skötas av den
Justerandes sign
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arbetsgrupp som inrättas för att förbereda regionbildningen. I denna grupp finns både
representanter för landstinget och kommunerna.
Vi yrkar att:
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att överlämna frågan om politisk
organisation till arbetsgruppen för regionbildning innan landstingsfullmäktige tar slutlig
ställning till hela förslaget.”

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 15.50.
Sammanträdet återupptas 16.00.

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar avslag på Thomas Anderssons yrkande.
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till Thomas Anderssons yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Thomas
Anderssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Reservation
Anna Hildebrand (MP), Thomas Andersson, Berit Johansson (båda C) och Susanné
Wallner (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Thomas Anderssons yrkande.

§ 254 Översyn av riktlinjer för användning av
förtroendevaldas datorer (LS/1146/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 39 Översyn av riktlinjer för användning av
förtroendevaldas datorer (LS/1146/2013).

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige gav 2012-06-19-20, § 119, 3. den särskilda beredningen för
översyn av den politiska organisationen efter 2014 i uppdrag att se över Riktlinjer för
användning av förtroendevaldas datorer utifrån förändrade möjligheter och arbetssätt i
landstingets IT-stöd.
Justerandes sign
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Beredningen tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram de krav som förtroendevalda kan ha
på arbetsredskap. Gruppen har inte hunnit fullfölja arbetet. Med hänsyn till att
beredningen upphör i och med att den lämnar förslag till politisk organisation efter 2014
bör ärendet bör omfördelas till fullmäktiges presidium.

Tjänstemannaförslag
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 föreslår landstingsfullmäktige
Uppdrag att se över Riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer utifrån
förändrade möjligheter och arbetssätt i landstingets IT-stöd överlämnas till fullmäktiges
presidium för beredning.
BEREDNINGENS BESLUT
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 föreslår landstingsfullmäktige
Uppdrag att se över Riktlinjer för användning av förtroendevaldas datorer utifrån
förändrade möjligheter och arbetssätt i landstingets IT-stöd överlämnas till fullmäktiges
presidium för beredning.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 255 Svar på medborgarförslag från Gusten Rolandsson
och Kaj Sjö om att inrätta en obligatorisk nämnd/utskott
för pensionärsfrågor (LS/696/2013)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 40 Medborgarförslag från Gusten
Rolandsson och Kaj Sjö om att inrätta en obligatorisk nämnd/utskott för
pensionärsfrågor (LS/696/2013).

Ärendebeskrivning
Gusten Rolandsson och Kaj Sjö har i ett medborgarförslag föreslagit att inrätta en
särskild organisation som nämnd eller utskott med de legala funktioner som följer med
det för pensionärsfrågor.
Justerandes sign
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Beredningen har diskuterat pensionärsrådet, ungdomsrådet och länets handikappråd.
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att det görs en översyn av reglementena för
råden med sikte på att tydliggöra syfte med råden och rådens uppgifter. Råden bör vara
rådgivande till landstinget. Med hänsyn till detta bör i avvaktan på utredningen
pensionärsrådet inte göras om till nämnd eller utskott. Medborgarförslaget bör därför
avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gusten Rolandsson och Kaj Sjö om att inrätta en obligatorisk
nämnd/utskott för pensionärsfrågor

Tjänstemannaförslag
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 föreslår landstingsfullmäktige.
Medborgarförslaget avslås.
BEREDNINGENS BESLUT
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014 föreslår landstingsfullmäktige.
Medborgarförslaget avslås.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 256 Svar på motion från Anna Hildebrand, Owen Laws,
Karin Österberg och Katrin Wissing (samtliga MP) om ny
politisk organisation för bättre styrning och beslut
(LS/870/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av politiska
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 35 Motion från Anna Hildebrand, Owen
Laws och Karin Österberg (samtliga MP) om ny politisk organisation för bättre
styrning och beslut (LS/870/2012).
Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Anna Hildebrand, Owen Laws och Karin Österberg (samtliga MP) har i en motion
föreslagit att landstinget förbättrar verksamhetsstyrningen genom en ny politisk
organisation bestående av verksamhetsanknutna nämnder med budget- och verksamhetsansvar. Som motivering till förslaget har de anfört att det i dag känns alltmer otillfredsställande att så få politiker i landstingets politiska organisation har direkt
anknytning till verksamheterna, samtidigt som landstingsstyrelsen allt oftare kritiseras
för bristande verksamhetsstyrning. Landstingets verksamhet är omfattande och
komplicerad. Det är inte rimligt att styrelsens 13 ledamöter är de enda med verksamhetsansvar, det är slöseri med den kunskap och förmåga som fullmäktiges övriga ledamöter besitter. Dagens organisation är otidsenlig.
Beredningen har i sin översyn av den politiska organisationen tittat på flera alternativ till
organisation. Det som varit viktigast är att organisationen skapar förutsättningar för ett
helhetsgrepp över verksamheten. Landstingets nuvarande verksamhet består till största
delen av hälso- och sjukvårdsverksamhet. Landstinget finansierar regional utveckling,
kultur och kollektivtrafik men utför inte den verksamheten själv. Motionärernas förslag
förutsätter att verksamheten delas upp efter nämndorganisationen. Hälso- och sjukvårdsverksamheten behöver hållas ihop och samarbetet mellan enheterna och områdena
behöver förbättras. Nya förvaltningsgränser motverkar detta. Beredningen har i sitt
förslag stannat för en organisation som kan hantera en sammanhållen ledning, styrning
och uppföljning av verksamheten. Motionen bör därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Anna Hildebrand, Owen Laws och Karin Österberg (samtliga MP) om ny
politisk organisation för bättre styrning och beslut

Tjänstemannaförslag
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014
föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
BEREDNINGENS BESLUT
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014
föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkande
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Anna Hildebrands
yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Reservation
Anna Hildebrand (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§ 257 Svar på motion från Alliansen Thomas Andersson
(C) Christer Siwertsson (M) Finn Cromberger (FP) om
översyn av antal ledamöter i landstingsfullmäktige
(LS/952/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 36 Motion från Alliansen Thomas
Andersson (C) Christer Siwertsson (M) Finn Cromberger (FP) om översyn av
antal ledamöter i landstingsfullmäktige (LS/952/2012).

Ärendebeskrivning
Thomas Andersson (C) Christer Siwertsson (M) Finn Cromberger (FP) har i en motion
yrkat allt landstingsfullmäktiges presidium får i uppdrag att utreda och komma med
förslag på hur många ledamöter och ersättare landstingsfullmäktige ska ha nästa
mandatperiod. Uppdraget ska redovisas för fullmäktige så snart som möjligt så att
partierna vet förutsättningarna för kommande mandatperiod. Motionärerna motiverar
sitt yrkande med att befolkningen i Jämtlands län har minskat under många år och
landstingets arbetsuppgifter har förändrats.
Landstingsfullmäktige fördelade, i beslut 2012-06-18-19 §119 p 5, motionen till den
särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014.
Beredningen har diskuterat antalet ledamöter i landstingsfullmäktige och beredningen
föreslår i sitt förslag till politisk organisation efter 2014 att antalet ledamöter och
ersättare i fullmäktige ska vara oförändrat. Motionen bör därmed anses vara besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Alliansen Thomas Andersson (C) Christer Siwertsson (M) Finn
Cromberger (FP) om översyn av antal ledamöter i landstingsfullmäktige

Tjänstemannaförslag
Justerandes sign
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Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014
föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
BEREDNINGENS BESLUT
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014
föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 258 Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om
översyn av reglerna för politikerpensioner i landstinget
och Regionförbundet (LS/1419/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 37 Motion från Finn Cromberger (FP) om
översyn av reglerna för politikerpensioner i landstinget och Regionförbundet
(LS/1419/2012).

Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har i en motion föreslagit att landstinget och Regionförbundet
gör en grundlig översyn av regelsystemet med politikerpensioner. Nuvarande regler
kanske inte ska behållas utan någon annat form av omställningslösning ska införas. Som
motivering till förslaget har han anfört att dagens regler är inte tidsenliga och landstinget
och Regionförbundet bör ”vara med i tiden” och bli en modern organisation som
bejakar arbetslinjen.
Beredningen instämmer i att en översyn bör göras av bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevald. Nuvarande regler bygger på den modell som
landstingsförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) tagit fram. SKL
ser för närvarande över modellen, men är ännu inte klar med arbetet. I avvaktan på
resultatet av SKLs arbete bör landstinget inte göra någon förändring i sina
bestämmelser. Med hänsyn till att beredningen upphör i och med att den lämnar förslag
till politisk organisation efter 2014 bör ärendet bör omfördelas till fullmäktiges
presidium.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Motion från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i
landstinget och Regionförbundet

Tjänstemannaförslag
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014
föreslår landstingsfullmäktige
Motionen från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i
landstinget och Regionförbundet överlämnas till fullmäktiges presidium för beredning.

BEREDNINGENS BESLUT
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014
föreslår landstingsfullmäktige
Motionen från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i
landstinget och Regionförbundet överlämnas till fullmäktiges presidium för beredning.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

§ 259 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
frysande av politikerarvoden (LS/1801/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från Särskilda beredningen för översyn av den politiska
organisationen efter 2014, 2013-09-06, § 38 Motion från Christer Siwertsson (M)
om frysande av politikerarvoden (LS/1801/2012).

Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har i en motion föreslagit att den särskilda beredningen för
översyn av den politiska organisationen efter 2014 får i uppdrag att utreda ett framtida
arvodessystem som inte är kopplat till den allmänna löneutvecklingen i landstinget och
under tiden som ett nytt förslag arbetas fram fryses arvodena på dagens nivå. Förslaget
motiveras med att i ett läge när hårda besparingskrav ställs på verksamheten måste alla
vara med och dra sitt strå till stacken för att förhindra att kostnaderna för politikernas
arvoden årligen spär på landstingets kostnader, utan att allmänheten har full insyn i
Justerandes sign
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denna speciella kostnadsökning.
Beredningen har övervägt olika sätt för att reglera förändringar i arvodet till förtroendevalda. Beredningen har dock funnit att övervägande skäl talar för att arvodena ska förändras om förändringar sker i löne- eller kostnadsutvecklingen i samhället. Oavsett vilka
faktorer man väljer för förändringar finns det för- och nackdelar. Beredningen har
funnit att den koppling som idag finns till löneutvecklingen i landstinget är bra då den
har en nära koppling till vad som händer i landstinget. Med hänsyn till detta finns det
heller inget skäl att frysa arvodena i avvaktan på ett nytt arvodessystem. Motionen bör
därför avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om frysande av politikerarvoden

Tjänstemannaförslag
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014
föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar:
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014
föreslår landstingsfullmäktige
Motionen bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Christer Siwertssons
yrkande och finner tjänstemannaförslaget antaget.
BEREDNINGENS BESLUT
Den särskilda beredningen för översyn av den politiska organisationen efter 2014
föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Yrkande
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen.
Bengt Bergqvist (S) yrkar bifall till landstingsdirektörens förslag.

Proposition
Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

Reservation
Christer Siwertsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§ 260 Svar på motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M)
om tidsbokning till mottagningar vid hemsida på internet
(LS/181/2013)
Ärendebeskrivning
Lise Hjemgaard-Svensson föreslår i sin motion att Jämtlands läns landsting bör införa
tidbokning till sina mottagningar via sin hemsida samt att via telefonbokning införa
system för möjlighet att bli erbjuden fler än en tid för uppringning.
Den nationella eHälso-tjänsten Mina vårdkontakter (MVK) innehåller en tidbokningstjänst, som gör det möjligt för patienter att själva boka, omboka och avboka tider inom
vården. En förutsättning för tidbokningstjänsten är en integration till bokningsfunktionen i aktuella vårdsystem. Landstingets nuvarande vårdsystem VAS saknar idag
ett gränssnitt för integration till tidbokningstjänsten.
Landstingsstyrelsen fastställde vid mötet 2013-05-28—29 Handlingsplan för Ehälsa. I
planen anges att 2015 skall samtliga mottagningar vara anslutna till tidbokningstjänsten
samt att 40% av alla besök till hälso- och sjukvården bokas via MVK. Landstinget har
under 2013 upphandlat vårdsystemet Cambio Cosmic, som har ett gränssnitt för
integration till tidbokningstjänsten. Införandet av Cambio Cosmic kommer att starta
under 2014 och parallellt med detta införs även tidbokning via landstingets hemsida.
Telia är landstingets leverantör av telefoni inom avtalet JamtNät IV. SMS, chat och epost för olika kundcenterlösningar, är enligt Telia möjligt att realisera i landstingets
tekniska lösningar Trio och CallGuide. Att önska tid för uppringning är också möjligt i
CallGuide. Funktionerna har en tillkommande månadskostnad och det kräver arbete
med konfiguration/ installation och har eventuellt påverkan på angränsande system
såsom vårdsystem och webbplats. Omfattning och kostnader för utveckling av
tillkommande funktioner, kräver ytterligare utredning. Verksamheten behöver även
utveckla rutiner och arbetsorganisation för att hantera tillkommande kanaler.
Ett införande av tidbokning via internet bör minska behovet av kontakter med vården
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

53(58)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-10-01--02

via telefon. En utredning av eventuellt behov av utveckling av nya telefonilösningar, bör
därför avvaktas till efter införandet av tidbokningstjänsten vid landstingets
mottagningar.

Beslutsunderlag
Motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M) om tidsbokning till mottagningar via
hemsida på Internet (LS/181/2013)

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 261 Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
omorganisation av landstingets Folkhälsocentrum
(LS/231/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat en motion till landstingsfullmäktige om
omorganisation av landstingets Folkhälsocentrum. Motionären föreslår att:
 möjligheten till nedläggning av Folkhälsocentrum utreds,
 arbetet inom områdena kost, motion, tobak och alkohol/droger läggs ut på en
eller flera hälsocentraler, med uppgift att för hela länets räkning bedriva aktuellt
folkhälsoarbete,
 den ekonomiska besparingen av detta tillförs kapiteringen inom hälsovalet.
Bakgrund
Den historiska beskrivning som motionären ger av Folkhälsocentrum behöver
kompletteras och i vissa delar korrigeras.
Folkhälsocentrum placerades 2009/2010 organisatoriskt som en strategisk och landstingsövergripande resurs från Primärvården till landstingsdirektörens staber. Detta
skedde dels som en konsekvens av hälsovalets införande i Jämtlands läns landsting, men
var också ett led i att förstärka det strategiska landstingövergripande folkhälsoarbetet.
Beslutet föregicks av en diskussion om enheten skulle finnas i hälsovalet som ett
tilläggsuppdrag eller om uppdraget skulle ses som en mer strategisk landstingsövergripande resurs och valet blev alltså det senare. Folkhälsocentrum kan inte
betecknas som en administrativ enhet, utan mer som ett operativt kompetensstöd till
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landstingets sjukvårdsverksamheter, kommuner och andra aktörer.
De ekonomiska medel som enligt motionären ”plockades bort” från länets
hälsocentraler, skedde i enlighet med politiska beslut om att förstärka primärvårdens
folkhälsoarbete. Medlen togs från kapiteringen till prestationsbaserade ersättningar. Då
resultatet blev att antalet registreringar av prestationer var ytterst begränsade, beslutades
senare att merparten, 4,4 miljoner kronor, skulle föras tillbaka till kapiteringen och en
mindre andel, 1,1 miljoner kronor, skulle avsättas för utvecklingsarbeten av folkhälsoinsatser i primärvården.
Varför behöver landstinget ett folkhälsocentrum?
Det korta svaret är: Det behövs ett centrum med samlad kompetens för metodutveckling och kunskapsspridning. Folkhälsocentrum fyller idag den funktionen i
Jämtlands läns landsting.
Ett mera utförligt svar tar sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen:
2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och
sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
Lag (1998:1660).
Att förebygga sjukdom är en lagstadgad uppgift för Hälso- och sjukvården. Denna
uppgift stämmer väl med folkhälsoarbete som kan definieras så här:
"...folkhälsoarbete innefattar planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga
sjukdom. En uttalad avsikt är att påverka faktorer (frisk-, skydds- och risk-) och förhållanden
(struktur och miljö) som bidrar till en positiv hälsoutveckling på befolkningsnivå. Insatserna kan vara
samhälls- och/eller grupp respektive individinriktade.”
Det framgår alltså att folkhälsofrågorna inte låter sig delas upp i å ena sidan
”individernas val” och å andra sidan ”samhälleliga förhållanden”. De olika perspektiven
hänger i praktiken intimt samman och bör därför även bemötas/behandlas som sådana.
Detta har slagits fast i länets gemensamma folkhälsopolicy ”Vår hälsa – länets
möjlighet”, inte minst genom att peka på aktiv samverkan mellan länets olika aktörer
som en avgörande framgångsfaktor. I detta arbete utgör folkhälsocentrum ett viktigt
nav.
Primärvården har varken resurser eller kompetens att bedriva folkhälsoarbete
/sjukdomsföre-byggande arbete på ett verkningsfullt sätt. Som exempel kan nämnas att
under år 2012 var det endast 14 (fjorton!) personer som enligt landstingets egen statistik
fick hjälp av primärvården att bli rökfria – detta trots att rökstopp är den enskilt
viktigaste sjukdomsförebyggande åtgärd en människa kan företa sig och att 3 000
jämtlänningar önskar hjälp med att sluta röka.
Potentialen i verkningsfulla sjukdomsförebyggande metoder är enorm; t ex beräknas 2/3
av alla hjärtinfarkter och 90% av all typ 2-diabetes kunna förebyggas med livsstilsförändringar. De flesta vet hur man ska leva hälsosamt men utmaningen är att hjälpa
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patienterna att överbrygga gapet mellan ”knowing” och ”doing”, en uppgift som hälsooch sjukvården hittills i hög grad misslyckats med.
Ett exempel är övervikt. En stor andel av jämtlänningarna är överviktiga/feta, mest
uttalat i socioekonomiskt svaga områden, 69% av männen och 54% av kvinnorna i
åldersgruppen 45-64 år (HLV, 2010). Fetma i sig är en sjukdom i enlighet med WHO:s
klassifikation. Fetma medför en ökad risk att utveckla andra sjukdomar som diabetes,
hjärt-kärlsjukdom, lever-gallsjukdom, cancer, sömnapné, artros och infertilitet. De flesta
vet hur man går ner i vikt – äta mindre och röra sig mera. Många som försökt kan dock
intyga att det är en helt annan sak att veta vad man borde göra än att klara av att
genomföra det – här behövs utveckling av de metoder som hälso- och sjukvården ska
kunna erbjuda.
I Jämtlands läns landsting pågår sedan 2012 en rad ”sjukdomsförebyggande utvecklingsprojekt” runt om på hälsocentralerna i länet – vilka syftar till att öka kunskapen om hur
man jobbar sjukdomsförebyggande på ett sätt som ger konkreta resultat. Detta arbete
sker på initiativ av Folkhälsocentrum och KFC-Z med den del av de medel som avsattes
ur hälsovalets kapitering i primärvården för utvecklingsarbeten (se ovan under
Bakgrund).
Behovet av att säkerställa fungerande metoder är också skälet till att Folkhälsocentrum
och KFC-Z arbetar med att utveckla möjligheter att starta en specialiserad enhet för
vetenskapligt baserad metodutveckling av sjukdomsförebyggande insatser.
Andra exempel på Folkhälsocentrums avgörande roll för att få igång ”verkstad” när det
gäller sjukdomsförebyggande arbete är det systematiska arbetet med analys och
bearbetning som görs av resultaten i befolkningsenkäten ”Hälsa på lika villkor” och
CAN-enkäten. Hälsosamtalen i skolan är ett annat exempel, med det nu pågående
utvecklingsarbetet att utöka dessa för att även kunna fånga och synliggöra 4-åringarnas
hälsoutveckling. Det utvecklingsarbetet genomförs i samverkan med BVC och FBH.
Folkhälsocentrum har anammat en specifik struktur för systematiskt förbättringsarbete
inom folkhälsoområdet. Detta inleds med en tydlig nulägesbeskrivning som ligger till
grund för en behovsanalys som alltid genomförs i samverkan med verksamheterna.
Därefter utvecklas en strategi för vilka åtgärder som bör genomföras och avslutningsvis
genomförs en utvärdering som ska svara på frågan om åtgärderna ledde till önskat
resultat.
Bland Folkhälsocentrums arbetsuppgifter finns också det av landstinget beslutade uppdraget att implementera Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Det är ett konkret exempel, med hänsyftning till HSL 2c§, som syftar till att ”sätta
patienten i centrum” där länssjukvård och primärvård finner gemensamma lösningar för
att erbjuda varje patient med behov av levnadsvaneförändring relevant stöd.
Fler exempel på aktiviteter och arbeten som ingår Folkhälsocentrums uppdrag:
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Utbildning i motiverande samtal och i andra ämnesspecifika områden kring
levnadsvanor.
Utvärdering av hur mycket fysisk aktivitet det faktiskt blir av FaRförskrivningen.
Initiativ till en hälsoekonomisk utvärdering av möjliga besparingar om
levnadsvanerelaterade sjukdomar minskar med endast 1%.
Folkhälsocentrums engagemang i det regionala cancerarbetet (RCC) inom
området prevention med fokus på rökande kvinnor 45+ vilka erfarenhetsmässigt
är särskilt komplicerade att nå/stödja för rökstopp.
Enhetens utåtriktade arbetet med hiv/STI där olika personalgrupper i landsting
och kommuner erbjuds kontinuerligt stöd, fortbildning och material. Detta
bidrar till att unga människor ska ges förutsättningar att hantera riskbeteenden
beträffande trygg och säker sexualitet.
Folkhälsocentrums initiativ med introduktion, utbildning och implementering av
den utvärderade kontraktsmetoden TobaksFri Duo som bidrar till att förhindra
tobaksdebut bland barn upp till 16 år.
Enheten bidrar när hälsocentraler behöver stöd och material för att etablera
hälsorum så att patienter löpande kan hålla koll på sitt blodtryck, få information
om risk- och friskfaktorer för att själva göra det de kan för sin egen hälsa (vilket
även spar tid för personal på hälsocentralen).
Fördjupning av FaR-reformen genom att utveckla och studera vad som gör att
patienter långsiktigt ökar sin fysiska aktivitet över miniminivå.
Utvecklingsarbete för att svara upp mot de 12 000 jämtlänningars önskan om att
få stöd för att öka sin fysiska aktivitet. Ett arbete som nu pågår liksom arbetet
med utveckling av ett certifieringssystem av FaR-aktörer, vilket kommer att
utvärderas och spridas brett över länet.
Lokalt processledararbetet i det nationella projektet PSYNK med syfte att
synkronisera landstingets och kommunens insatser för barn- och ungdomar med
svaga skolresultat samt för de som ”inte klarar av att gå till skolan”.
Länsövergripande arbete med att samordna, utveckla och stödja föräldrastödsverksamheten är ytterligare ett mycket angeläget uppdrag av stor betydelse för
befolkningens framtida hälsoutveckling.

Primärvården har som tidigare nämnts varken kompetens eller möjlighet att prioritera
den här typen av arbetsuppgifter. Om den kompetens som idag finns vid Folkhälsocentrum skulle fördelas i primärvården skulle synergieffekter inte kunna tas tillvara.
Landstingets lagstadgade uppdrag att bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete skulle vara svårt att genomföra. Det skulle på sikt också leda till ökad
ohälsa och sjuklighet, vilket i sig leder till ökade kostnader. Utan ett folkhälsocentrum
skulle dessa strategiska och operativa insatser inte vara möjliga.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om omorganisation av landstingets Folkhälsocentrum (LS/231/2013)
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Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkande
Christer Siwertsson (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Christer Siwertsson och Susanné Wallner (båda M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för motionen.

§ 262 Informationer
Tisdag den 1 oktober:
 Översyn av den politiska organisationen efter 2014 (Helge Jonsson)
 Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan/reglemente (Daniel
Nilsson)
 Remiss: Nytt regionalt miljömålsprogram (Åsa Paletun)
 Remiss: Betänkandet Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53)
(Helge Jonsson)
 Översyn av gemensam överenskommelse JLL och kommunerna gällande
personer med psykiska funktionsnedsättningar (Håkan Gadd)
 Konkurrensutsättning av service (Jonas Törngren)
 Kvalitet på intern service – Jämtland i topp (Jonas Törngren)
 Internationella frågor - EU-program (Robert Uitto)
 Region Jämtland (Robert Uitto)
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